
მიმართულება: ბელიაშვილის ქ.

41 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

46 ავტობუსი განრიგი
ბელიაშვილის ქ. მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:57 AM - 8:13 PM

სამშაბათი 7:57 AM - 8:13 PM

ოთხშაბათი 7:57 AM - 8:13 PM

ხუთშაბათი 7:57 AM - 8:13 PM

პარასკევი 7:57 AM - 8:13 PM

შაბათი 7:57 AM - 8:13 PM

კვირა 7:57 AM - 8:13 PM

46 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ბელიაშვილის ქ.
გაჩერებები: 41
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 53 წუთი
ხაზის მონაცემები:

46 ავტობუსი ხაზი (ბელიაშვილის ქ.) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) ბელიაშვილის ქ.: 7:57 AM - 8:13 PM (2) მ/ს "ავლაბარი": 7:00 AM - 8:13 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 46 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 46
ავტობუსი ჩამოსვლა.

ბელიაშვილის ქ. ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა46

მ/ს ავლაბარი - [825]
ქეთევან წამებულის მოედანი, Georgia

ბარათაშვილის ქუჩა - [824]
ნიკოლოზ ბარათაშვილის გამზირი, Georgia

პუშკინის სკვერი - [822]
Pushkin Street, Georgia

ქაშუეთის ეკლესია Qashueti Church Id:819
11 რუსთაველის გამზირი, Georgia

ოპერა - [817]
Rustaveli Avenue, Georgia

მეცნიერებათა აკადემია
რუსთაველის გამზირი, Georgia

ფილარმონია - [809]
Merab Kostava Street, Georgia

საჯარო ბიბლიოთეკა - [810]
მერაბ კოსტავას ქუჩა, Georgia

გმირთა მოედანი #1 - [811]

კვინიტაძის ქუჩა - [2126]
171 Davit Agmashenebeli avenue, Georgia

წინამძღვრიშვილი ქუჩა #135 - [1267]
მიხეილ წინამძღვრიშვილის ქუჩა (Tzinamdzghvrishvili St), Georgia

ეროვნული სტადიონი

გორის ქუჩა
11 Akaki Tsereteli Ave, Georgia

მ/ს წერეთელი

46 ავტობუსი განრიგი და ხაზის რუკა

https://moovitapp.com/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__tbilisi-1906/lines/46/465687/1634508/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5.
https://moovitapp.com/index/ka/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98_%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98-line-%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5-%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__Tbilisi-1906-775440-465687-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5.


დიდუბის პანთეონი
აკაკი წერეთლის გამზირი, Georgia

სს თელასი

დ.ბაქრაძის ქუჩა
112 ბაქრაძის ქუჩა, Georgia

გამოფენა ექსპოჯორჯია

წერეთლის გამზირი # 99
აკაკი წერეთლის გამზირი, Georgia

სამტრედიის ქუჩა
Samtredia Street, Georgia

მირცხულავას ქუჩა - [882]

წერეთლის გამზირი #138-ის მოპირდაპირედ
Akaki Tsereteli Avenue, Georgia

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა -
[1892]

#39 საბავშვო სახლი - [1893]

დიღომი III კვ. #16 - [3303]

ძიუდოს ეროვნული ფედერაცია - [1894]

მიქელაძისა და ცისკარიშვილის ქუჩების
გადაკვეთა - [3302]
11 Dighomi, 4th Block

გოგიბერიძის ქუჩა - [2081]
7 Dighomi, 4th Block

დიღომი IV კვ. #5 - [3298]
Boris Paichadze Street, Georgia

გოგიბერიძისა და ახმეტელის ქ-ების
გადაკვეთა - [887]
1a Dighomi, 4th Block

ახმეტელის ქუჩა #6 მოპირდაპირედ - [3529]
6 Sandro Akhmeteli street, Georgia

ცისკარიშვილის ქუჩა - [2603]
20 Dighomi, 4th Block

ბელიაშვილის ქუჩა #75 - [3305]
75 A.Beliashvili, Georgia

ბელიაშვილის ქუჩა - [2604]

მორფოლოგიის ინსტიტუტი - [2605]

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი - [3306]
Akaki Beliashvili Street, Georgia

ბელიაშვილის ქუჩა #8-ის მოპირდაპირედ -

https://moovitapp.com/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__tbilisi-1906/lines/46/465687/1634508/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5.


[3307]

ბელიაშვილის ქუჩა #40 მოპირდაპირედ -
[1505]
Akaki Beliashvili Street, Georgia

ბელიაშვილისა და ბალანჩინის ქუჩების
გადაკვეთა - [1506]
George Balanchine Street, Georgia

ბელიაშვილისა და ბალანჩინის ქუჩების
გადაკვეთა - [1531]
George Balanchine Street, Georgia

ბელიაშვილის ქუჩა#40 - [1532]
Akaki Beliashvili Street, Georgia



მიმართულება: მ/ს "ავლაბარი"

38 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

46 ავტობუსი განრიგი
მ/ს "ავლაბარი" მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:00 AM - 8:13 PM

სამშაბათი 7:00 AM - 8:13 PM

ოთხშაბათი 7:00 AM - 8:13 PM

ხუთშაბათი 7:00 AM - 8:13 PM

პარასკევი 7:00 AM - 8:13 PM

შაბათი 7:00 AM - 8:13 PM

კვირა 7:00 AM - 8:13 PM

46 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: მ/ს "ავლაბარი"
გაჩერებები: 38
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 52 წუთი
ხაზის მონაცემები:

ბელიაშვილის ქუჩა#40 - [1532]
Akaki Beliashvili Street, Georgia

ბელიაშვილის ქუჩა #8 - [2294]

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი - [3042]
5 Konstantine Chachava street, Georgia

მორფოლოგიის ინსტიტუტი (მოთხოვნით) -
[2606]
2a Konstantine Chachava street, Georgia

ბელიაშვილის ქუჩა - [2607]

ბელიაშვილის ქუჩა #75-ის მოპირდაპირედ -
[3308]
77 A.Beliashvili, Georgia

ცისკარიშვილის ქუჩა - [2608]
12 Akhmeteli Street, Georgia

ახმეტელის ქუჩა #8 - [3527]
8 Akhmeteli Street, Georgia

დიღმის V კვ. #7 - [1268]
5a Dighomi, 5th Block

გოგიბერიძის ქუჩა - [2609]
11 Evgeni Mikeladze st, Georgia

მიქელაძისა და ცისკარიშვილის ქუჩების
გადაკვეთა - [3070]
11 Dighomi, 4th Block

ძიუდოს ეროვნული ფედერაცია - [1897]
5 Beliashvili St, Georgia

დიღმის III კვ. #17 - [3033]

#39 საბავშვო სახლი - [1898]

დიღომის II კვარტალი - [3309]
ერეკლე ქკდიაშვილის სახელობის სკვერი, Georgia

წერეთლის გამზირი #142 - [902]
Akaki Tsereteli Avenue, Georgia

მირცხულავას ქუჩა - [903]

სამტრედიის ქუჩა - [904]

გამოფენა ექსპოჯორჯია (მოპირდაპირედ) -
[905]

https://moovitapp.com/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__tbilisi-1906/lines/46/465687/1634509/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5.
https://moovitapp.com/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__tbilisi-1906/lines/46/465687/1634509/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5.


116 წერთლის გამზირი, Georgia

დ.ბაქრაძის ქუჩა - [906]
112 Akaki Tsereteli avenue, Georgia

სს თელასი

დიდუბის პანთეონი
48 აკაკი წერეთლის გამზირი, Georgia

მ/ს წერეთელი

ბათუმის ქუჩა (Batumi St), Georgia

გორის ქუჩა
25 Archil Kurdiani st, Georgia

დინამო არენა
აკაკი წერეთლის გამზირი, Georgia

მუსიკალური კომედიის და დრამის თეატრი -
[912]
180 Davit Agmashenebeli avenue, Georgia

აღმაშენებლის გამზირი - [913]
164 Davit Agmashenebeli avenue, Georgia

აღმაშენებლის გამზირი - [802]
164 Davit Agmashenebeli avenue, Georgia

ცირკი Circus - Id:2779
თამარ მეფის გამზირი (Tamar Mepe Ave), Georgia

ჯანაშიას ქუჩა
11 მელიქიშვილის გამზ. Melikishvili Ave, Georgia

ფილარმონია Philarmony - Id:1241
Merab Kostava Street, Georgia

მეცნიერებათა აკადემია Academy Of Sciences -
Id:814
რუსთაველის გამზირი, Georgia

ოპერა Opera - Id:818
26 Shota Rustaveli Avenue, Georgia

#1 საჯარო სკოლა #1 Piblic School - Id:820

გრიბოედოვის თეატრი Griboedovi Theater -
Id:821

ბარათაშვილის ქუჩა 2-4-ის მოპირდაპირედ
(კონკა) Opposite To Baratashvili St. #2-4,
(Konka) - Id:3066
ნიკოლოზ ბარათაშვილის გამზირი, Georgia

ქეთევან დედოფლის გამზირი - 3703
21/8 wine rise, Georgia

მ/ს ავლაბარი - [825]
ქეთევან წამებულის მოედანი, Georgia



46 ავტობუსი განრიგი და მარშრუტის რუკები ხელმისაწვდომია PDF-ში
moovitapp.com-ზე. გადადით Moovit აპი, რათა იხილოთ ცოცხალი

ავტობუსების დრო, მატარებლის გრაფიკი ან მეტროს განრიგი და
დეტალური ინსტრუქციები თბილისი-ში ყველა საზოგადოებრივი
ტრანსპორტთან დაკავშირებით.

© 2022 Moovit - ყველა უფლება დაცულია

შეამოწმეთ ცოცხალი

ჩამოსვლის დროები

Moovit-ის შესახებ MaaS გადაჭრის გზები 
მხარდაჭერილი ქვეყნები Moovit-ის საზოგადოება

https://moovitapp.com/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__tbilisi-1906/lines/46/465687/1634508/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5.
https://moovitapp.com/index/api/onelink/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d&GACP=v%3D1%26t%3Devent%26tid%3DUA-36954272-1%26cid%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26ec%3Doffline%26ea%3Dinstall%26el%3DGACP_PARAM_USER_AGENT%26cd7%3Dka%26cd8%3DSEO%26cd11%3DSEO%2520landing%2520pages%26cd22%3DLines%26cd30%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26cd1%3DGeorgia%26cd2%3D%2525E1%252583%252597%2525E1%252583%252591%2525E1%252583%252598%2525E1%252583%25259A%2525E1%252583%252598%2525E1%252583%2525A1%2525E1%252583%252598__Tbilisi
https://moovit.com/about-us/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5.
https://moovit.com/maas-solutions/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5.
https://moovitapp.com/index/ka/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98_%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5.
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5.&lang=en

